
 
Прилози за Локални еколошки акциони план општине 

Босилеград 
 

• Прилог 1. Решење о образовању радне групе за израду 
Локалног еколошког плана општине Босилеград 

• Прилог 2 Детаљна демографија за општину Босилеград, 
мај 2018. године 

• Прилог 3 Извод из шумских основа за г.ј. Босилеград 

• Прилог 4 Преглед основни информација за ловиште 
Божичка река 

• Прилог 5 Анализа могућих донатора за активности 
предвиђене у ЛЕАП 

• Прилог 6 Списак литературе коришћене за израду ЛЕАП 



Прилог 1 
Република Србија 
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 
Општинска управа 
Бр.501-17-2/2017 
Дана 16.01.2018.год. 
Босилеград 
 
На основу члана 26. Одлуке о Општинској управи општине Босилеград (“Сл.гл.града Врања”,бр.20/2017),   члана 68. став.1 
Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, број 125/2004,36/2009, 36/2009 –др.закон, 72/2009 – др.закон, 
43/2011 – одлука УС и 14/2016) и члана 4, 5 и 6. Одлуке о започињању процеса израде и имплементације Локалног 
еколошког акционог плана општине Босилеград за период 2017-2021 (“Сл.гл. Града Врања” бр.2/2017), Начелник 
Општинске управе општине Босилеград, доноси   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању радне групе за израду Локалног еколошког акционог плана  
општине Босилеград за период 2017/21 

 
Члан 1. 

Општина Босилеград за израду Локалног еколошког акционог плана формира радну групу чија је сврха да изврши процену 
тренутног стања животне средине по областима и одреде приоритетне акције путем израде акционог плана. 

 
Члан 2. 

У сврху израде и спровођења плана из члана 1. именује се радна група у саставу: 
1. МИКИЦА ВАСИЛЕВ, дипл.инг. зжс, Општинска управа - за координатора; 
2. ЖИВКО СТОИЛКОВ, дипл.инг.грађ, Општинска управа – члан; 
3. ПРЕДРАГ ТРАЈКОВ, дипл.инг.грађ, ЈП „Услуга“ Босилеград – члан; 
4. СТРАШКО АПОСТОЛОВ, инг.машинства, ЈП за грађ.земљиште и путеве – члан; 
5. МИОДРАГ ВУКАЈЛОВИЋ, дипл.инг.рударства, Босил-метал – члан; 
6. ВАСКО СТАМЕНОВ, дипл.инг.шумарства, ШГ Босилеград – члан; 
7. СЛАВКО ГРИГОРОВ, дипл.економиста, Ловачко удружење „СОКОЛ“ – члан. 

 
Члан 3. 

Именовани у члану 2. задужују се за идејну, техничку и оперативну реализацију пројекта. 
 

Члан 4. 
Трошкови рада Радне групе обезбеђују се из Програма фонда за заштиту животне средине где је овај план и предвиђен да 
се ради. 

 
Решење доставити: члановима радне групе и архиви. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                      Миодраг Јакимов, дипл.правник                                 



 
Прилог 2 

 
 
 

Босилеград 
 
 

ПРОФИЛ 
мај 2018. 

 
 
 

СТАНОВНИШТВО 
 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ   
Површина (км

2)1 
571 (2016) 

Број насеља2 
37 (2016) 

Становништво ─ процена средином године
3 7447 (2016) 

Густина насељености (број становника/км
2)3 

13 (2016) 

Стопа живорођених3 
6 (2016) 

Стопа умрлих3 
19 (2016) 

Стопа природног прираштаја3 
-12 (2016) 

Очекивано трајање живота живорођених 

74 (2016) 

(просек година)3 
  

Просечна старост (у годинама)3 
46 (2016) 

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)3 
187 (2016) 

Просечан број чланова домаћинства4 
2,69 (2011) 

Пројектован број становника (средња 

6008 (2041) 
варијанта - нулти миграциони салдо)3 

  

Пројектован број становника (средња 

5275 (2041) 
варијанта са миграцијама)3 

   
Извор: 

1 Републички геодетски завод  

2 Територијални регистар, РЗС  

3 Витална статистика, РЗС  

4 Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

 
 
 
 
Становништво према старосним групама и полу, 2015─2016.  

 2015  2016  
      

 Ж М  Ж М 
      

Деца старости до 6 година (предшколски 
188 172 191 172 

узраст)      

Деца старости 7─14 година (узраст основне 
264 285 247 271 

школе)      

Деца старости 15─18 година (узраст средње 
138 165 138 160 

школе)      
     

Деца старости 0─17 година 557 582 544 563 

Број младих (15─29 година) 581 676 567 661 
      

Радни контингент становништва (15─64 
2242 2675 2190 2625 

година)      
     

Укупан број становника 3674 3914 3594 3853 
       
Извор: Витална статистика, РЗС. 

 
 

Становништво по петогодиштима и полу, 2016. 

 
 Старост  

Жене 3594 85+ 

   

Мушкарци 3853    
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Извор: Витална статистика, РЗС. 

 
 
 
 
 
 
 

Становништво према старосним групама, 2016.  
 

 
 0─17 

65+ 15% 
23%  

 
 
 
 
 
 

18─64 
62% 

 
 
 

Извор: Витална статистика, РЗС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Живорођени према полу, 2014─2016. 
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Извор: Витална статистика, РЗС. 

 
Умрли према полу, 2014─2016. 
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Извор: Витална статистика, РЗС. 

 

 
Стопе смртности, 2014─2016. Стопа неонаталне смртности 
деца млађа од годину дана (одојчад) и млађа од 7 дана према полу, 2014─2016.   

ВИШЕ ПОДАТАКА...  
одојчад < 7 дана 

 
Ж М    

       

...можете наћи у бази Природно кретање 2014 18,5 0,0 2014 0,00 0,00 
становништва која садржи и друге податке 

2015 0,0 0,0 2015 0,00 0,00 виталне статистике и то од 1961. до 2016. године 
      

devinfo.stat.gov.rs/vitalna 2016 0,0 0,0 2016 0,00 0,00 
      

 
Извор: Витална статистика, РЗС. 

 
 
 
 

 
Досељени и одсељени, 2014─2016.       Закључени и разведени бракови, 2014─2016.      
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Извор: Унутрашње миграције, РЗС. 

 
 
 

 
Домаћинства према броју чланова, 2011. 

 

Градска  
17 

   
26 

  
23 

  
26 

 
6 3 

 
насеља           

                  

Остала  
28 
     

30 
    

16 
 

12 6 7 
 

насеља             

                  

                 
 0% 20% 40% 60% 80%  100% 

    
1 члан 

    
2 члана 

     
            

   3 члана   
 

 4 члана      
           

   5 чланова   
 

 6 и више чланова    
          

 
 

Закључени бракови Разведени бракови  
 
Извор: Витална статистика, РЗС. 

 
 
 

 
Породице са децом према броју деце, 2011. 

 
 4 детета 5 и више 

3 детета 1,81% деце 
6,63%  0,56%  

 
 
 
 
 

 1 дете 

2 детета 52,48% 
38,52%  

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС. Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС. 

 
 
 

2 

http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna
http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna
http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna
http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna
http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna


 ЕКОНОМИЈА 
 
ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ   
Регистровани запослени*1 

1492 (2017) 

Регистровани запослени* у односу на број 

19,9 (2016) 
становника (%)1 

  

Просечне зараде без пореза и доприноса 

35514 (2017) 
(РСД)

1 
  

Регистровани незапослени2 
1418 (2017) 

Регистровани незапослени на 1 000 

198 (2016) 
становника2 

  
 

* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници 
 

Извор: 
1 Статистика запослености и зарада, РЗС  

2 Национална служба за запошљавање 

 
 
 
 
 

 
Регистровани запослени, 2015─2017.* 
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* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални 

пољопривредници Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС. 

 
 
 
 
 

 
Просечне зараде без пореза и доприноса, 2015─2017. (РСД) 
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Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС. 

 
 

 
Регистровани незапослени према полу, 2015─2017. 
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Извор: Национална служба за запошљавање. 

 
 

 
Учешће незапослених према старосним групама 
у укупном броју незапослених, 2017.  

 
 
 

55+ 
15─29 

18% 
23%  

 
 
 
 
 
 

 
30─54 
59% 

 

 
Извор: Национална служба за запошљавање. 

 
 

 
Оцене сиромаштва методом мапирања сиромаштва, 2013.   
Стопа ризика од сиромаштва (%) 51,6 

Стопа ризика од сиромаштва - ранг општина 158 

Ђини коефицијент (интервал од 0 до 100) 38,4 

Релативни јаз ризика од сиромаштва (%) 21 
   

Извор: Светска банка и РЗС. 

 
 

 
Учешће незапослених према старосним групама и полу 
у укупном броју незапослених, 2017. 
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Извор: Национална служба за запошљавање. 



 

РАСХОДИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА   
Учешће расхода према делатностима у укупним 

Расходи корисника буџетских средстава 
  

608074 (2016) расходима корисника буџетских средстава, 2016. 
(у хиљадама РСД)     

Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД) 81654 (2016)   
     

Расходи корисника буџетских средстава за образовање (у хиљадама 177100 (2016) 
  

РСД) 
  

   14% 
    

од тога за основно образовање (у хиљадама РСД) 127836 (2016)   

Расходи корисника буџетских средстава за образовање по 23781 (2016) 
  

становнику (РСД) 
  

    

Расходи корисника буџетских средстава за здравствену заштиту (у 86348 (2016) 
55% 

29% 
хиљадама РСД) 

 

      
Расходи корисника буџетских средстава за здравствену заштиту по 

11595 
становнику (РСД)  

Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту (у 
14213 

хиљадама РСД)   

 
(2016)  

2%  
 
(2016) 

 
Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту по 

1909 (2016) 
становнику (РСД)    

Извор: Национални рачуни, РЗС. 

 
 

 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   
Приходи и примања буџета локалне самоуправе 

393821 (2016) 
(у хиљадама РСД)   

Приходи и примања буџета локалне самоуправе по становнику (РСД) 52883 (2016) 
   

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе 
396340 (2016) 

(у хиљадама РСД)   

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (РСД) 53221 (2016) 
   

Извор: Министарство финансија.   

 
 

 
АКТИВНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ   
Активна привредна друштва 60 (2017) 

Активни предузетници 192 (2017) 

Подстицаји регионалног развоја 
45849 (2016) 

(у хиљадама РСД)   
    

Извор: Агенција за привредне регистре. 

 
 

Здравствена заштита Образовање 

Социјална заштита Остале делатности  

 
Извор: Национални рачуни, РЗС. 

 
 
 

 
Брисана/угашена и новооснована привредна Брисани/угашени и новоосновани предузетници, 2015─2017. 
друштва, 2015─2017.                       
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Извор: Агенција за привредне регистре.  Извор: Агенција за привредне регистре.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПОЉОПРИВРЕДА 
 
 
 
Пољопривредна газдинства 1671 (2012) 

Годишње радне јединице (број) 2329 (2012) 

Двоосовински трактори 329 (2012) 

 
 
 
 
 

 
Чланови газдинства и стално запослени на 
породичном газдинству према полу, 2012.  

 
Условна грла (број) 4084 (2012) 

    
Извор: Попис пољопривреде, РЗС. 

 
 
 

 

Ангажована радна снага, 2012.  
 Укупно Жене Мушкарци 
    

Носиоци породичног газдинства 1665 483 1182 

Чланови породице и рођаци који су обављали    
пољопривредне активности на породичном 2767 1539 1228 

газдинству    

Стално запослени на породичном газдинству 0 0 0 
    

Стално запослени на газдинству правног 
18 14 4 лица/предузетника 

 
Носиоци породичног 

газдинства 

 

 
Чланови породице и  

рођаци који су обављали 

пољопривредне активности 

на породичном газдинству 

 

 
Стално запослени на  
породичном газдинству 
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Управници (менаџери) на газдинствима 1671 477 1194 

      
Извор: Попис пољопривреде, РЗС. 

 
 
 

 

Коришћено пољопривредно земљиште, 2012. (у ha)   
Окућница 18,39 

 

Оранице и баште 1316,39 
 

Воћњаци 465,47 
 

Виногради 0,07 
 

Остали стални засади 0,40 
 

Ливаде и пашњаци 4427,22 
 

Укупно 6227,94  
Извор: Попис пољопривреде, РЗС. 

Извор: Попис пољопривреде, РЗС. 

 
 
 
 
 

 

Стока, грла, 2012.  

Говеда 
2893 

Свиње 
3240 

Овце 
6584 

Живина 
15449 

 

Укупно 
28166 

 
Извор: Попис пољопривреде, РЗС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 

Становништво старо 15 и више година према 
школској спреми и полу, 2011. 
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС. 

 
 
 

 
Неписмена лица старости 10 и више година 
према старосним групама и полу, 2011. 
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС. 

 
 
 
 

 
Становништво старости 15 и више година 
према компјутерској писмености и полу, 2011. 
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90% 18 21  
Компјутерски 

    

80% 
   писмена лица 
    

11 
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70% 
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60% 
   
  

 
  

    познају рад на 

50% 
  

 рачунару 
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71 
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Компјутерски 
  

30% 
  
   

   

неписмена лица     

20% 
    
    

10% 
    
    

0% 
    

Жене Мушкарци 
  

    
 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС. 

 
 
 

 
Учешће неписмених у укупном становништву старости 10 

и више година према полу и типу насеља, 2011. 
 
проценат  

8                  

                

  6,6               

6 

                 

                 
                 

               5,1   

4 

                 

                 
                 

2 
                 
                 

               

       1,0   0,9       
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Жене 
 

Мушкарци 
 

Градска Остала     
          насеља насеља 

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС.  

 
 
 

 
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  
 
 

 
Број установа 1 (2017) 

Број објеката 8 (2017) 
   

Деца узраста 0─3 године у предшколском васпитању и 
0 (2017) 

образовању   

Обухват деце узраста 0─3 године предшколским 
0,0 (2016) 

васпитањем и образовањем (%)   
   

Деца узраста од 3 године до поласка у ППП* у 
25 (2017) 

предшколском васпитању и образовању   

Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП* 

20,6 (2016) 
предшколским васпитањем и образовањем (%)    

 
 

 
Предшколско образовање ─ капацитет, 2017.  

 
 

Укупно 
Градска Остала 

 
насеља насеља   

    

Примљени 72 56 16 

Уписани преко 
0 0 0 

капацитета    

Нису примљени због    
попуњености 0 0 0 

капацитета    

Деца која похађају припремни предшколски програм 47 (2017) 
Извор: Статистика образовања, РЗС.   

* ППП ─ припремни предшколски програм  
Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 



Обухват деце припремним предшколским 
програмом, 2015─2017. 

 
проценат  
120  

108,0  
100,0 

100          

 90,3     90,0  
   

 

83,9 
 

    
  

82,6 
   

        

80 
         

         
         

 
60 

 
40 

 
20 

 
0 

2015 2016 2017 

 
Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 
 
 

 
Деца у предшколском образовању према учешћу 

родитеља у трошковима које родитељи плаћају, 2017. 

 
 

 
Плаћају пуну 

Плаћају 
цену 

регресирану 
28% 

цену  

 0%  
 
 
 
 
 

 
Не плаћају 

72% 

 
 

 
Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 
 
 
 
 
 

 
Девојчице  
 
Дечаци  

 
Деца у предшколском образовању према дужини 
дневног боравка, 2015─2017. (%) 

 

 
 2015 2016 2017 
    

До 6 сати дневно 0,00 0,00 0,00 

До 6 сати дневно 3 
0,00 0,00 0,00 

пута недељно    

Од 9 до 12 сати 42,55 49,32 34,72 

Дуже од 24 сата 0,00 0,00 0,00 

У ППП 4 сата 57,45 50,68 61,11 

У ППП целодневни 
0,00 0,00 4,17 

боравак    
    

Укупно 100 100 100 
    

 
Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 
 
 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
 
 
 
Основне школе ─ матичне школе 1 (2017) 

Основне школе ─ подручна одељења 22 (2017) 
   

Ученици уписани у основне школе ─ матичне школе   

у ниже разреде (I ─ IV) 110 (2017) 

у више разреде (V ─ VIII) 224 (2017) 

Ученици уписани у основне школе ─ подручна одељења   

у ниже разреде (I ─ IV) 79 (2017) 

у више разреде (V ─ VIII) 49 (2017) 
   

Нето стопа обухвата основним образовањем (%) 92,9 (2016) 

Ученици који су завршили 8. разред основне школе 73 (2016) 

Стопа завршавања основне школе (%) 102,8 (2016) 

Стопа одустајања од школовања у основном 
0,2 (2016) 

образовању (%)   
   

Број деце обухваћене основним образовањем за децу са 
0 (2017) 

сметњама у развоју и инвалидитетом   

Број одраслих обухваћених основним образовањем 0 (2017) 
    

Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 
 
 
 
 
 
 
Основне школе према типу насеља, 2017. 

 
Матичне школе  Подручна одељења 

   
25  
 

22  
 
20 

 

 
15 

 

 
10 

 

 
5  

 
1  

0 0  
0  

Градска насеља Остала насеља 

 
Извор: Статистика образовања, РЗС. 
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Ученици уписани у основне школе, 2017. (%) 

 

Од V-VIII     
82 

    
18 

  
разреда           

            

Од I-IV    
58 

   
42 
    

разреда           
            

             
0% 20% 40% 60% 80% 100%  

    Матичне школе Подручне школе    

Извор: Статистика образовања, РЗС.        

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        

             
Средње школе         1  (2017) 

Ученици уписани у средње школе     209  (2017) 

Обухват деце средњим образовањем (%)     -  - 
           

Ученици који завршавају средњу школу     43  (2016) 

Стопа завршавања средње школе (%)     -  - 
         

Стопа одустајања од школовања у средњем образовању 
0,0 

 
(2016) 

(%)           
            

Број деце обухваћене средњим образовањем за децу са 
0 
 

(2017) 
сметњама у развоју и инвалидитетом      

       
               

Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 

 
Ученици уписани у средње школе, 2017. 

 
120                     
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Извор: Статистика образовања, РЗС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ученици који завршавају средњу школу, 2016. 
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Девојчице 
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Извор: Статистика образовања, РЗС. 

 
 
 
 
 

КУЛТУРА 
 
 

 
Број биоскопа 0 (2016) 

Број посетилаца биоскопа 0 (2016) 
   

Број музеја 0 (2016) 

Број посетилаца музеја 0 (2016) 
   

Број позоришта 0 (2016) 

Број позоришних представа 0 (2016) 

Број посетилаца позоришта 0 (2016) 
    

Извор: Завод за проучавање културног развитка. 
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 ЗДРАВСТВО 
 
 
Број лекара 13 (2016) 

Број лекара на 1 000 становника 1,7 (2016) 

Лекари  ─ здравствена заштита деце (на 1 000 становника) 2,8 (2016) 

Лекари ─ здравствена заштита школске деце и омладине 
1,1 (2016) 

(на 1 000 становника)   

Лекари ─ здравствена заштита одраслог становништва 
0,6 (2016) 

(на 1 000 становника)   

Стоматолози ─ стоматолошка заштита деце, школске деце и 
0,8 (2016) 

омладине (на 1 000 становника)   

Лекари ─ здравствена заштита жена (на 1 000 становника) 0,32 (2016) 
   

Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом 
73,8 (2016) 

здравственом заштитом (%)   

Обухват трудница патронажним посетама (број) 1,5 (2016) 
   

Број оболелих од туберкулозе 0 (2016) 

Инциденција туберкулозе (на 100 000 становника) 0 (2016) 
   

Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и 
100,0 (2016) 

великог кашља у првој години живота (%)   

Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 
84,0 (2016) 

18 месеци живота (%)   
    

Извор: Институт за јавно здравље Србије. 

 
 

 
Број малолетничких порођаја, 2014─2016. Стопа малолетничких порођаја, 2014─2016. 
          на 1 000 породиља      

5          70          
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 Извор: Институт за јавно здравље Србије.     Извор: Институт за јавно здравље Србије.     
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 
Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра 
за социјални рад   
Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%) 
 
Број стручних радника у Центру за социјални рад 
 
Однос броја корисника социјалне заштите и стручних 
радника Центра за социјални рад  
Однос броја становника и стручних радника Центра за 
социјални рад  

 

 
1695 (2016) 

 
22,8 (2016) 

 
5 (2016) 

 
339 (2016) 

 
1489 (2016) 

 

 
Укупан број корисника социјалне заштите на евиден-
цији Центра за социјални рад према полу, 2016. 
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Извор: Републички завод за социјалну заштиту. 
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Извор: Републички завод за социјалну заштиту.  

 
 

 

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 
 
 

 
Хранитељске породице 17 (2017) 

   

Број деце која користе услуге смештаја (0─17 година) 5 (2017) 

Стопа деце која користе услуге смештаја (на 1 000 деце) 4,5 (2016) 
   

Стопа деце у резиденцијалним установама (на 1 000 деце) 0,0 (2016) 

Стопа деце у хранитељским породицама (на 1 000 деце) 4,5 (2016) 
   

Број деце са инвалидитетом која користе услуге смештаја 0 (2017) 
   

Број корисника државних домова за смештај старих, старијих од 65 
10 (2017) 

година   

Удео корисника државних домова за смештај старих, старијих од 65 
0,6 (2016) 

година, у укупном броју старијих од 65 година (%)   
     

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 

 
Деца која користе услуге смештаја према 
врсти смештаја, 2015─2017. 

 
укупно    деца са инвалидитетом   
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  у хранитељским породицама   у хранитељским породицама   

 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 
 
 
НОВЧАНА ДАВАЊА 
 

 

Број корисника новчане социјалне помоћи 95 (2017) 
Број корисника новчане социјалне помоћи, 
2015─2017. 

    

Удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној 
      

2,5 (2016) 120 
       

популацији (%) 
       

          
           

Број корисника дечијег додатка (0─17 година) 497 (2017) 
    

100 
   

100 
 

96 
  

95 
 

     

      

Удео корисника дечијег додатка у укупној популацији 
46,6 (2016) 

        

        

деце (%) 80 
       

         
           

Број корисника увећаног дечијег додатка (0─17 година) 44 (2017) 
60 

       

Удео корисника увећаног дечијег додатка у укупној популацији деце 
4,0 (2016) 

       

       

        

(%)         
  40        

          

Број корисника основног додатка за негу и помоћ другог лица 57 (2017)         

Број корисника увећаног додатка за негу и помоћ другог лица 58 (2017) 
20        

       

        

Удео корисника увећаног додатка за негу и помоћ другог лица у 
0,8 (2016) 

0        

укупној популацији (%) 
 

2015 2016 2017    
             

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
 

 социјална питања. 
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Број корисника основног додатка за негу и помоћ другог 
лица према старосним групама, 2017. 

 

65+ 

                     

                     

                  35   
                      

                      
                     

18─64          18            
                      

                      
                      

0─17   4                  
                      
                      

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

 
Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 
Број корисника дечијег додатка, 2015─2017. 

 

600 549  
516 497 
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100 
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Извор: Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 

 
 

 

ЗАШТИТА  
 
 
 
Број пријављених случајева породичног насиља према деци 0 (2016) 

Број пријављених случајева породичног насиља према женама 0 (2016) 
   

Број деце у сукобу са законом (6─17 година) 17 (2016) 

Стопа деце у сукобу са законом (6─17 година) (на 1000 деце) 21 (2016) 
    

Извор: Републички завод за социјалну заштиту. 

 
 
 
 

Број деце (6─17 година) у сукобу са законом према полу, 2016.  
 

 
0 

 
Девојчице   
Дечаци  

 
17 

 
 

0 5 10 15 20 

 
Извор: Републички завод за социјалну заштиту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стопа деце (6─17 година) у сукобу са законом 
према полу, 2016. (на 1000 деце) 

 
40,8  

 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

Девојчице Дечаци 

 
Извор: Републички завод за социјалну заштиту. 

 
 
 
 

 

ДРУШТВЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА 
 
 

Проценат бирача гласалих на изборима за одборнике скупштина 
64,0 (2016) 

општина и градова   

Проценат жена одборника у скупштинама општина и градова 35,5 (2016) 
    

Извор: Избори, РЗС. 
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 ПРАВОСУЂЕ 
 

 
Малолетни учиниоци кривичних дела (14─17 година) којима су 

1 (2016) 
Правноснажно осуђена пунолетна лица према   

изречене кривичне санкције према месту извршења месту извршења и старости, 2016.       
       

                  

Правноснажно осуђена пунолетна лица према месту извршења 11 (2016)                 

Правноснажно осуђена пунолетна лица за крађу према месту 
  

30+ 

              

5 (2016) 
           8    

извршења кривичног дела                 

                  
                   

Извор: Статистика правосуђа, РЗС. 

  

18─29 

              

      3           
                   
                   

   0 2 4 6 8   10 

    Извор: Статистика правосуђа, РЗС.         
 

 САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Дужина путева (km)1 
692 (2016) 

Дужина водоводне мреже (km)2 
38 (2016) 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу2 
1563 (2016) 

Дужина канализационе мреже (km)2 
34 (2016) 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу2 
1530 (2016) 

Територија под шумом (ha)3 
26208 (2014) 

Пропорција територије под шумом (%)3 
46 (2014) 

Изграђени станови на 1 000 становника
4 0 (2016) 

Телефонске линије (на 100 становника)1 
16 (2016) 

 
Извор: 

1 Саобраћај и телекомуникације, РЗС  
2 Статистика животне средине, РЗС  

3 Статистика шумарства, РЗС  

4 Статистика грађевинарства, РЗС 

 
Дужина путева, 2016. (у km)  

 

Укупно 

   
  692 

    

 
Савремени 

коловоз 134 

 
0 200 400 600 800 

 
Извор: Саобраћај и телекомуникације, РЗС. 

 

 
Територија под шумом, 2014. (ha) 
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Извор: Статистика шумарства, РЗС.  

 

 
Претплатници фиксне телефоније, 2014─2016. 
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Извор: Саобраћај и телекомуникације, РЗС. 

 
 
 

 

КОМПОЗИТНИ ИНДЕКСИ 
 

 

Капитал отпорности општина, 2013.   Индекс дечијег благостања, 2012─2014. 

Индекс капитала отпорности 15,29 
  

Индекс 
Ранг 

  

општине       

Индекс капитала отпорности - ранг 76 2012 26,64 104  

Нормализовани индекс капитала отпорности 44,23 2013 28,48 97  
  

2014 16,11 155 

 

Извор: Извештај о хуманом развоју, УНДП.   
       

   Извор: Секонс и УНИЦЕФ.    
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Прилог 3 
 

 

ИЗВОД ИЗ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  
за  

ГЈ"Босилеград"  
(2014 - 2023) 

 

 

Увод:   1.0. СТАЊЕ ШУМА            

     1.1. ПОВРШИНА, ЗАПРЕМИНА, ПРИРАСТ        

Газдинска јединица "Босилеград" Ред. бр. 
ШУМЕ 

 Површина  Запремина Прираст  

у саставу је јужноморавског 
    

ha % m
3  

m
3
/ha m

3 
m

3
/ha Piv        

шумског подручја (Закон о    Пребирне            

шумама, Сл.гл.РС, бр. 
             

   Високе разнодобне          

30/2010;93/12, Попис шума), 
            

  Високе једнодобне 1,162.27  100.0 296,039.3  254.7 5,703.5 4.9 1.9 

којим, као део ЈП "Србијашуме", 
              

 1.1. ВИСОКЕ ПРИР. САСТ. 1,162.27  63.0 296,039.3  254.7 5,703.5 4.9 1.9 
газдује ШГ "Врање", ШУ 

    

   Културе   2.30  0.3       

Босилеград. Шуме и шумско 
           
              

  Вешт. под. састојине 679.41  99.7 152,123.6  223.9 7,669.5 11.3 5.0 
земљиште ове газдинске 

     
               

  
1.2. ВИСОКЕ. ВЕШ.П.САСТ. 681.71 

 
37.0 152,123.6 

 
223.1 7,669.5 11.2 5.0 

јединице простиру се на 
    

  
1 ВИСОКЕ 

  
1,843.98 

 
52.3 448,162.9 

 
243.0 13,373.0 7.2 3.0 

територији општина Босилеград, 
     

 
2 ИЗДАНАЧКЕ 

 
634.05 

 
18.0 50,935.0 

 
80.3 1,238.2 1.9 2.4 

односно округа пчињског. 
     
               

  

3 ШИКАРЕ 
  

171.40 
 

4.8 
      

Прикупљање теренских података 
          
              

 

4 ШИБЉАЦИ 
  

154.92 
 

4.4 
      

за израду основе, иначе четвртe           
 

А ОБРАСЛО 
  

2,804.35 
 

79.5 499,097.9 
 

178.0 14,611.2 5.2 2.9 по реду, извршено је у току 2012.      
 

5 Шумско земљиште 673.32 
 

19.1 
      

године.           
                

   

6 Остало земљиште 50.80 
 

1.4 
      

           
                 

    7 Узурпације            

    Б НЕОБРАСЛО  724.12  20.5       

     А+Б   3,528.47  100.0 499,097.9  141.4 14,611.2 4.1 2.9 

                 

  2.0. ПРЕГЛЕД HCV ШУМА ("Шуме високе заштитне вредности")    
Код      

Категорија Површина 
 

Запремина Прираст 
 

намен. Основна намена-приоритетна функција 
  

HCV шума ha % m
3 

 

m
3
/ha m

3 
m

3
/ha Piv целине       

26 Заштита земљишта од ерозије    4 999.62  86.9 154,529.3  154.6 3,840.5 3.8 2.5 
             

66 Стална заштита шума (изван газд. Инзервенција)  4 150.03  13.1       
              

 Свега:   HCVF 4 1,149.65  99.8 154,529.3  134.4 3,840.5 3.3 2.5 
              

98 Шуме у оквиру урбанизованих зона   5 2.07  100.0 140.7  68.0 4.1 2.0 2.9 
              

 Свега:   HCVF 5 2.07  0.2 140.7  68.0 4.1 2.0 2.9 
               

 Свега:   HCVF  1,151.72  41.1 154,670.0  134.3 3,844.6 3.3 2.5 

    ОСТАЛЕ ОСНОВНЕ НАМЕНЕ - ПРИОРИТЕТНЕ ФУНКЦИЈЕ     

10 Производња техничког дрвета     1,652.63  100.0 344,428.0  208.4 10,766.8 6.5 3.1 
               

 Свега остале НЦ:     1,652.63  58.9 344,428.0  208.4 10,766.8 6.5 3.1 

 Укупно за ГЈ:     2,804.35  100.0 499,098.0  178.0 14,611.4 5.2 2.9 

Дефиниција HCV шума, као и активности и мере које су прописане за наведене наменске целине, наведене су у Изводу из стручних упутстава за 

коришћење Кодног приручника који је саставни део овог Извода.  
 
2.0.  ПРОМЕНЕ ШУМСКОГ ФОНДА ПО ПОВРШИНИ И ЗАПРЕМИНИ  

Претходни премер  Реализовани9 год. Очекивана запремина  Садашњи премер  Разлика  
Површина 

Запремина 
 Прираст принос 2 + (3 x 9 г.) - 4 Површина 

Запремина 
Прираст (7 - 5)  

ГЈ  (год.)   ГЈ (год.)    
        

ha m3  m
3 m3 ha m3  m3  % 

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 
            

3,528.47 343,068.1  13,325.9 4,697.0 458,304.2 3,528.47 499,097.9 14,611.2 40,793.7  8.9 

 
 
 
 
 
 



3.0. ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 
 

3.1. ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА  3.2. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМA   
       

 ВРСТЕ РАДА ha  ВРСТА ПРИНОСА m3  
1.0. ПОМОЋНЕ МЕРЕ 14.57 1.0. ГЛАВНИ - ОБНАВЉАЊЕ 24,399.2  

       

1.1. Пом. мере природном обнављању 14.26     
       

 Припрема терена 7.13     
       

 Обрада земљишта 7.13     
       

1.2. Пом. мере вештачком обнављању 0.31     
       

 Припрема терена 0.31     
       

 Обрада земљишта      
       

 Санација пожаришта      
       

1.3. Пом. мере оснивању нових шума 0.00     
       

 Припрема терена      
       

 Припрема земљишта      
       

2.0. ОБНАВЉАЊЕ ШУМА 226.65     

2.1. Природно обнављање 212.64     
       

 Пребирне сече   Пребирним сечама   
       

 Комбиноване методе (фемелшлаг)   Комбинованим методама (фемелшлаг)   
       

 Групимично оплодне сече   Групимично оплодним сечама   
       

 Оплодне сече: 157.51  Оплодним сечама: 20,932.3  
       

 - припремни сек   - припремни сек   
       

 - оплодни сек 67.93  - оплодни сек 7,364.2  
       

 - накнадни сек 89.58  - накнадни сек 13,568.1  
       

 - завршни сек   - завршни сек   
       

 Вегетативно обнављање 49.53  Вегетативно 2,943.8  
       

 Индиректна конверзија: 5.60  Индиректном конверзијом: 523.1  
       

 - припремни сек   - припремни сек   
       

 - оплодни сек 5.60  - оплодни сек 523.1  
       

 - накнадни сек   - накнадни сек   
       

 - завршни сек   - завршни сек   
       

2.2. Вештачко обнављање шума 14.01     
       

 Обнављање сетвом семена      
       

 Комплетирање - допуна прир.под.сетвом 2.14     
       

 Комплетирање - допуна прир.под.садњом      
       

 Обнављање ред. сечина МЛ садњом   Плантажа МЛ   
       

 Директна конверзија-мелиорација 9.63  Мелиоративним сечама   
       

 Пошумљавање пожаришта      
       

 Попуњавање култура 2.24     
       

3.0. ОСНИВАЊЕ НОВИХ ШУМА (пош.) 0.00     
 Пошумљавање голети      
       

 Подизање нових култура и плантажа      
       

4.0. НЕГА ШУМА 1,675.74 2.0. ПРЕТХОДНИ - ПРОРЕДНИ 42,993.2  

 Окопавање и прашење 19.88     
       

 Међуредна обрада у плантажама      
       

 Сеча избојака и изданака 9.94     
       

 Уклањање корова      
       

 Сеча осветљавања подмладка      
       

 Сеча чишћења у младим природним саст. 32.60     
       

 Сеча чишћења у културама      
       

 Прореде у високим природним саст. 792.82  У високим природним шумама 23,889.8  
       

 Прореде у вештачки подигнутим саст. 609.30  У вештачки подигнутим састојинама 15,188.0  
       

 Прореде у саст. МЛ и плантажама   У плантажама МЛ   
       

 Прореде у изданачким састојинама 209.58  У изданачким састојинама 3,823.1  
       

 Санитарне сече 1.62  Узгојно санитарне сече 92.3  
       

 Кресање и резање грана      
       

 Укупно (1 + 2 + 3 + 4): 1,916.96  Укупно (1 + 2): 67,392.4  
       

 
Интезитет планираних сеча у односу на запремину износи 13.5%, а у односу на запремински прираст 46.1%. 



Прилог 4 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОВИШТУ 

 

 1.1. Назив ловишта  

 Назив ловишта је “Божичка река”.   

 

1.2. Установљење ловишта 

Ловиште “Божичка река” је установљено решењем министра пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број: 324-02-00371/5-94-06, објављено у “Службеном гласнику Р.С” бр. 4/95 од 04.02.1995. 

године. 

 

1.3. Положај ловишта 

 

Ловиште “Божичка река” се простире на површинама шума, земљишта и вода територије општине 

Босилеград, ловно подручје “Бесна кобила – Дукат -Власина”, округ Пчињски, Република Србија.  

 У географском погледу (у односу на географске координате) ловиште “Божичка  река“ има следећи 

положај: 

 

 1950 - 2815  -  источне географске дужине  

 44 20- 42,40 -  северне географске ширине 

 Легенда :  - степени ;  - минута ; 

 

1.4. Границе ловишта  

У територијално-политичком погледу границе ловишта су : 

 Подручје територије општине Босилеград, а на крајњем југоистоку Србије.  

 

1.4.1. Опис граница ловишта 

Граница ловишта “Божичка река” поклапа се са територијом општине Босилеград на  југу се 

граничи са општином Крива Паланка, Р. Македонија, на западу са општинама Трговиште и Врање, са 

севера општином Сурдулица и са истока са  Р. Бугарском. 
Извор: Решење о установљењу ловишта став 2. 

 
1.5. Површина ловишта 
Укупна површина ловишта износи 55.769 ха.  

 
1.5.1. Катастарска структура површина ловишта  

Катастарска структура површина ловишта дата је у наредном табеларном прегледу. 

 Табела бр. 1: Катастарска структура површина ловишта  

Укупна површина ловишта    55.769.ха        100% 

 Шуме и шумско земљиште   18.862ха. 33,8% 

Ливаде и пашњаци 20.756 ха.          37,2% 

Њиве (оранице)                13.081ха. 23,5% 

Воћњаци и виногради 1.001 ха. 1,8% 

Воде, баре, трстици и сл.          0ха. 0% 

Остало                  2.069 ха. 3,7% 

Ловна површина 52.699 ha.  94,5% 

Неловне површине 3.070 ha. 5,5% 

 1.5.1.1. Ловна површина 

 

На основу изнетих података у предходној табели, види се да ловна површина износи 52.699 ха или 

94,5 % укупне површине ловишта. У ове површине су ушли сви делови ловишта на којима дивљач има све 

услове за опстанак и даље размножавање а на којима се гаји, штити и користи, 

Са ловно-газдинског становишта ловне површине се деле на ловно-продуктивне и ловно-

непродуктивне површине. 



У ловно-продуктивне површине ушли су сви делови ловишта (оранице, њиве, ливаде - природне и 

вештачке, пашњаци и све шумске површине), на којима дивљач има услове за сталан опстанак и 

размножавање и на којима се ловним газдовањем гаји, штити и користи. 

У ловно-непродуктивне површине урачунати су они делови ловишта на којима дивљач нема услове 

за сталан боравак - опстанак и размножавање или на којима је непожељна или осетно штетна (неограђени 

воћњаци, виногради, рибњаци, неограђене баште и сл.). 

 

1.5.1.1.1. Ловно-продуктивне површине ловишта  

 

 Врста дивљачи          Ловно-продуктивна површина 

 

 Срна         П =  20.000 ха 

            Дивља свиња                                                                    П =  20.000 ха. 

            Зец         П =  30.000 ха   

 Пољска јаребица       П =  2.000 ха 

            Јаребица камењарка                                                             П =  10.000 ха 

 

1.5.1.1.2. Ловно-непродуктивна површина 

 Ловно-непродуктивна површина учествује у укупној површини са 5,5% или 3.070 ха.   

  

1.5.1.2. Неловна површина 

Неловне површине су они делови ловишта на којима дивљач нема услове за опстанак и 

размножавање или се на тим деловима не може вршити ловно газдовање из специфичних разлога. 

На основу важећег Закона  о одивљачи и ловству, ловиштем се не сматрају насељена места и 

паркови у насељеним местима, плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и 

пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач неможе да пролази, објекти 

за лечење, одмор и рекреацију, аеродроми, гробља, јавне саобраћајнице, активни површински копови и 

друге комуналне површине, површине које се користе за војне намене, површине које су на удаљености 

мањој од 200 метара од насеља и стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта сеских 

домаћинства, дворишта индустријских и других објеката, фарме дивљачи и паркови дивљачи, остале 

површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен лов.  

Неловна површина ловишта износи 3.070 ха или 5,5%. Највећи проценат неловне површине 

заузимају КО “Босилеград”, КО “Лисина”, КО “Тламино” и КО “Љубата”. 

 

 

1.5.2. Површина ловишта према власништву  

Површине ловишта је : државно власништво ≈17.358 ха или ≈31,1% а приватно власништво ≈38.411ха  или 

≈68,9 %,  
 

1.6. Орографски услови 
       (рељеф и конфигурација терена) 

 Ловиште обухвата обронке планина Црноок, Бесне Кобиле, Беле воде, Лисац и Милевске планине. 
Планине припадају Родопском планинском систему. 
 Планинска била су заравњена, под пашњацима, шумом и шумским културама, црног и белог бора и 
нешто мало смрче. 
 Рељеф ловишта је издиференциран, доста је купиран и испресецан потоцима и увалама са стрмим 
странама у сливовима река, стим што реке и потоци имају мали уздужни пад. 

Заступљене су све експозиције, са повољним микроклиматским условима за опстанак разноврсне 
флоре и фауне. 

 

1.7. Надморска висина 
 Најнижа надморска висина је 685 метара.(Рибарци). 
 Највиша надморска висина је 1922 метара.(Кота на планини Бесна кобила). 

 
1.8. Хидрографски услови 
Ловиште је испресецано рекама и потоцима који не пресушују у току године, вода је чиста и бистра. 

Најважније реке су: Драговиштица, Љубатека 
Лисинска и Бистрица и припадају Вардраском сливу. Свака од наведених река обилује бочним потоцима. 



 

1.9. Педолошки услови  

(геолошка подлога и земљишта)  

 Геолошку подлогу сачињаваљју гранит са местимичном појавом микашиста, гнајсеви, гранит 

гнајсеви, кречњаци и језерски седименти. Површина је трошна и погодна за развитак разноврсне 

вегетације. 
 

1.10. Климатски услови 

  Ловиште припада умерено континенталној клими са утицајем медитеранске климе, због струјања 

која долазе са Егејског и Црног мора долином реке Струмице и Драговиштице. 

 

Стручна служба корисника ловишта  

  

 Стручну службу Ловачког удружења “Сокол” из Босилеграда  чине: 

• Два ловочувара - IV степен школске струке - шумарски техничар, са лиценцама бр. 3 за ловочуваре 

издате од Ловачке коморе, ангажовани уговором о раду у сталном радном односу. 

• Управник ловишта - V степен школске струке - специјалиста за ловство, са лиценцом бр. 2 и бр. 3  

издате од Ловачке коморе , ангажован уговором о раду у сталном радном односу. 

 

1.19.6. Техничка опремљеност ловишта 

Ловачко удружење у свом власништву поседује ловачки дом, ловачку пушку и ловачки карабин. 

Такође има теренско возило марке Лада Нива,  два мопеда и сву потребну опрему за рад стручне службе. 
 

Табела бр. 8: Ловно-технички и ловно-производни објекти у ловишту : 

 

Ред. бр. Врста објекта Почетно стање 

01.4.2018.  

1 2 3 

1.  Стабилна чека 12 

2.  Привремена чека-на дрвету   19 

3.  Хранилиште за срну 21 

4.  Хранилиште за дивљу свињу 21 

5.  Хранилиште за ситну дивљач   38 

6.  Солиште  56 

7.  Појилиште природна 

8.  Хранилиште за предаторе 1 

9.  Прихватилиште за крупну дивљач-ограђени део 

ловишта. 

1,3 ха 

ВРСТЕ, ПРОЦЕЊЕНЕ БРОЈНОСТИ ЛОВНИХ И НЕЛОВНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ  

 
 
Ловостајем заштићене врсте дивљачи су: 
 
I Крупна дивљач: 
 

MAMMALIA /СИСАРИ/ 
    

Домаћи назив врсте Латински назив врсте статус 
бројност/ 

процена /≈/ 
оптимум 

/грла/ 
     

Срна гвд /Capreolus capreolus L./ L 260 500 

Дивља свиња гвд /Sus scrofa L./ L 252 200 
 
II Ситна дивљач - длакава 
 

Домаћи назив врсте Латински назив врсте статус 
бројност/ 

процена /≈/ 
оптимум 
/јединки/ 

    



Зец гвд /Lepus europaeus Pall./ L 460 2600 

Јазавац /Meles meles L./ L ≈ 60 60 

Дивља мачка /Felis silvestris Schreb/ ** L ≈ 60 60 

Куна златица /Martes martes L./ L ≈ 20 120 

Куна белица /Martes foina Erhl./ L ≈ 50 200 

Ондатра /Ondatra zibethica L./ L ≈  10        10 
 
III Ситна дивљач - перната 
 

AVES - ПТИЦЕ 
    

Домаћи назив врсте Латински назив врсте Статус  
бројност/ 

процена /≈/ 
оптимум 
/јединки/ 

     

Пољска јаребица гвд /Perdix perdix L./ L 196 200 

Дивља патка глувара /Anas platyrhynchos L./ L    ≈ 100 100 

Дивља патка кржуља /Anas crecca L./ L ≈ 50 100 

Шумска шљука /Scolopax rusticola L./ *** L ≈ 50 100 

Дивљи голуб гривнаш /Columba palumbus L./ L   ≈ 150 500 

Препелица /Coturnix coturnix L./ L  ≈ 300 300 

Грлица /Streptopelia turtur L./ L ≈ 100 300 

Гугутка /Streptopelia decaocto Friv./ L ≈ 100 300 

Гачац /Corvus frugilegus L./ L        ≈ 200 200 

Сојка /Garrulus glandarius L./ L ≈ 500 100 

Јастреб кокошар /Accipiter gentilis L./ **** L ≈ 100 30 

Сива врана /Corvus cornix L./ **** L   ≈ 100 200 

Сврака /Pica pica L./ **** L ≈ 40 200 
 
IV Крупне звери 
 

Домаћи назив врсте Латински назив врсте статус 
бројност/ 

процена /≈/ 
оптимум 
/јединки/ 

     

Вук /Canis lupus L./ * L ≈ 24 20 

Шакал /Canis aureus L./ L        ≈ 0 10 

Лисица /Vulpes vulpes L./ L ≈ 120 100 

Твор /Mustela Putorius L./ L ≈ 40 40 
 

Трајно заштићене врсте дивљачи су: 
 

MAMMALIA /СИСАРИ/ 
    

Домаћи назив врсте Латински назив врсте статус 
бројност/ 

процена /≈/ 
оптимум 
/јединки/ 

     

Видра /Lutra lutra L./ xxx  ≈ 10 10 

Ласица лцг /Mustela nivalis L./ xxx  ≈ 50 50 
 

AVES - ПТИЦЕ 
    

Домаћи назив врсте Латински назив врсте статус 
бројност/ 

процена /≈/ 
оптимум 
/јединки/ 

     

Јаребица камењарка /Alectoris graeca Meisner/ лцг ≈ 50 1000 

Јастреб -мишар /Buteo buteo L./ лцг  ≈ 6 20 

Кукавица /Cuculus canorus L./ лцг ≈ 20 20 
 
Напомена: 



L – ловна врста /у складу са Правилником о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи /„Сл.гл.РС.“ бр: 9/12/; гвд – 
гајена врста дивљачи /утврђена ловном основом/; оптимум /оптимална бројност утврђена ловном основом/;  лцг – 
ловостај целе године /„Сл.гл.РС.“бр: 9/12/; 
*врста се штити каоловостајем заштићена врста дивљачи,осим на деловима територије   Аутономне покрајине 
Војводина  где се штити као строго заштићена дивља врста; 
** врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на територији Аутономне покрајине Војводина  где се 
штити као строго заштићена дивља врста; 
*** врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 м надморске висине; 
**** врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у ловиштима на површини  
регистрованог рибњака у ловиштима и у ловиштима, у складу са  годишњим планом газдовања ловиштем. 
 



Прилог 5 
 
Анализа потенцијалних донатора: 
 
У периоду од 2012. године до момента израде документа донатор ЕУ ПРОГРЕС је финансирао 
четири пројекта на територији општине Босилеград који имају пдређене везе са животном 
средином. Правила донатора су да за сваки пројекат мора да постоји минимум 10% 
суфинансирања од стране локалне самоуправе. У моменту израде овог документа правила 
везана за ове донације се мењају и нови минимум за суфинансирање од стране локалних 
самоуправа је 15%.  
Пројекти и година завршетка пројекта:  

• Набавка возила за сакупљање и транспорт смећа – 2012.  

• Израда услужног центра у општини – 2013 

• Израда плана детаљне регулације граничног прелаза Рибарци – 2013. 

• Израда главног пројекта атмосферске канализације – 2016. 

 

 
2015 

 
Назив пројекта 

Тражени 
износ 

Одборен 
да/не 

Међународни 
донатори 

Школа у природи Извор - 
ИПА 

195.393 евра не 

Уређење кеја Добри дол- 
ИПА 

258.000 евра не 

ГИС – ПРОГРЕС 82.950 евра не 

Републички 
донатори 

 Тех.док. Пројекат 
пречистна станица – 
Министартво МДУЛО 

20.000 евра да 

Колектор отпадних вода  230.000 евра не 

Фискултурна сала 
основна школа 

150.000 евра да 

 
2016 

 
Назив пројекта 

Тражени 
износ 

Одборен 
да/не 

Међународни 
донатори 

Кров Дом културе  56.300 евра да 

Старачки дом - пројекат 20.000 евра да 

Хитна помоћ – пројекат  4.000 евра да 

Републички 
донатори 

 Атмосферска 
канализација - пројекат 

15.000 евра да 

Лед светиљке - пројекат 184.000 евра не 

 
2017 

 
Назив пројекта 

Тражени 
износ 

Одборен 
да/не 

Међународни 
донатори 

Хитна помоћ - изградња 110.000 евра да 

Старачки дом - изградња 330.000 евра да 

Републички 
донатори 

 Парохијски дом  35.000 евра да 

Дечији вртић 75.000 евра не 

Суфинансирање плана 
ПГР 

10.000 евра не 

 
Листа потенцијалних донатора је преузета са сајта Водич кроз потенцијалне изворе 
финансирања који организују НВО Грађанске иницијативе (https://vodic.gradjanske.org/o-vodicu/). 
Списак донатора и кратки описи су изведени на основу тога што донатори у својим циљевима 
пропагирају заштиту животне средине. 

https://vodic.gradjanske.org/o-vodicu/


Још један потенцијални извор финансирања представљају предприступни фондови IPA са којима 
је Општина Босилеград у ранијем периоду имала интензивну и успешну сарадњу, као и са ЕУ 
ПРОГРЕС програмом који из тог разлога неће бити посебно анализирани. 
  Потенцијални донатори:  

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U BEOGRADU  

Royal Norwegian Embassy in Belgrade 
Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu pruža podršku organizacijama iz Srbije, 
Makedonije i Crne Gore. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Pravda 
• Ljudska prava 
• Slobodan pristup informacijama 

Unutrašnji poslovi 
• Unutrašnji poslovi 
• Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost 
• Migracije 

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, 
decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu) 
• Javna Uprava 
• Parlament 
• Lokalna samouprava 
• Finansijski menadžment javnog sektora 
• Ekonomska i razvojna politika/planiranje 
• Opšta budžetska podrška 

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) 
• Bankarske i finansijske usluge 
• Industrija, uključujući MSP 
• Privatizacija, biznis i druge usluge 
• Komunikacija 
• Građevina 
• Urbani razvoj i menadžment 
• Trgovina 
• Turizam 
• Nauka i istraživanje 

Kultura 
• Kultura 

Civilno društvo 
• Civilno društvo 

Ostalo 



• Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova 

 PLANIRANI PROGRAMI ZA PERIOD 2017/2018 

NAZIV PROGRAMAOTVORI DETALJE PROGRAMA 

Mreža solidarnosti za zaštitu izbeglica i migranata 

KONTAKT PODACI DONATORA 

 Sava Business Center, 6. sprat Milentija Popovića 5 Beograd 
 +381113208000 
 emb.belgrade@mfa.no 
 Osoba za kontakt: Nela Jović 

LINK DO KONKURSA 

https://www.norway.no/en/serbia 
 

AGENCIJA SAD ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (USAID) 

U.S. Agency for International Development (USAID) 
Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, 
prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID 
pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku 
tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije. 

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID 
pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i 
civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema 
građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim 
toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova. 

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim 
donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti 
ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski 
razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski 
osiromašenim delovima zemlje. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Pravda 

tel:+381113208000
mailto:emb.belgrade@mfa.no
https://www.norway.no/en/serbia


• Pravosuđe i pravna država 
• Ljudska prava 
• Slobodan pristup informacijama 

Unutrašnji poslovi 
• Unutrašnji poslovi 
• Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost 
• Migracije 

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, 
decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu) 
• Lokalna samouprava 
• Finansijski menadžment javnog sektora 
• Ekonomska i razvojna politika/planiranje 

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) 
• Industrija, uključujući MSP 
• Privatizacija, biznis i druge usluge 
• Komunikacija 
• Nauka i istraživanje 

Energija 
• Energija 
• Mineralne sirovine i rudarstvo 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 
• Elementarne nepogode 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Rad i zapošljavanje 
• Socijalna zaštita 
• Stanovanje 
• Zdravstvo 
• Obrazovanje 
• Rekreacija/sport 

Poljoprivreda i ruralni razvoj 
• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
• Ruralni razvoj 

Kultura 
• Kultura 

Mediji 
• Mediji 

Civilno društvo 
• Civilno društvo 

Filantropija i volonterizam 
• Filantropija i volonterizam 

Međunarodna saradnja 
• Međunarodna saradnja 

 PLANIRANI PROGRAMI ZA PERIOD 2017/2018 

NAZIV PROGRAMAOTVORI DETALJE PROGRAMA 

KONTAKT PODACI DONATORA 

 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92, Beograd 
 +381117064000 
 comments-belgrade@usaid.gov 

LINK DO KONKURSA 

www.usaid.gov/sr 
 

tel:+381117064000
mailto:comments-belgrade@usaid.gov
http://www.usaid.gov/sr


AMBASADA JAPANA U REPUBLICI SRBIJI 

Embassy of Japan in Serbia 
Ambasada Japana se nalazi u Beogradu i nadležna je za Srbiju i Crnu Goru. 

Ambasada Japana sprovodi različite aktivnosti sa ciljem približavanja, upoznavanja i boljeg 
razumevanja tekovina japanske kulture i društva, odnosno širenja japanske kulture na teritoriji 
Srbije i Crne Gore. U saradnji sa japanskim resornim ministarstvima i institucijama za 
međunarodnu saradnju, Odeljenje za kulturu i informacije pruža podršku pojedincima i 
institucijama u Srbiji i Crnoj Gori, u oblasti kulture i obrazovanja. Kroz svoje aktivnosti, i u 
saradnji sa institucijama kulture i obrazovanja u Srbiji i Crnoj Gori, kao i posvećenim 
pojedincima, Odeljenje za kulturu nastoji da promoviše japanska dostignuća, tradicionalne i 
moderne vrednosti, običaje, nauku i tehnologiju, umetnost, književnost, sport, popularnu 
zabavu… 

Ukoliko su Vam potrebne informacije o događajima koje Ambasada priređuje ili želite da date 
predlog za saradnju, kontaktirajte odeljenje za kulturu i informacije. 

Ambasada  Japana je takođe zadužena za pitanja ekonomske bilateralne saradnje između 
Japana i Srbije, i Japana i Crne Gore, uključujući pružanje pomoći kroz program donacija za 
osnovne potrebe stanovništva (POPOS). Informacije u vezi sa POPOS programom, kao i 
detalje o podnošenju zahteva, možete naći na sajtu Ambasade na stranci DONACIJE. 

Za dodatna pitanja, kontaktirajte ekonomsko odeljenje Ambasade Japana. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Vodovod i kanalizacija 
• Zaštita životne sredine 
• Elementarne nepogode 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Socijalna zaštita 
• Zdravstvo 
• Obrazovanje 

 PLANIRANI PROGRAMI ZA PERIOD 2017/2018 

NAZIV PROGRAMAOTVORI DETALJE PROGRAMA 

Program za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) 

KONTAKT PODACI DONATORA 

 Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd 
 +381113012800 
 info@s1.mofa.go.jp 

LINK DO KONKURSA 

http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/srpski_index.html 

FOND ZA OČUVANJE VRSTA- MOHAMED BIN ZAYED 

The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund 

tel:+381113012800
mailto:info@s1.mofa.go.jp
http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/srpski_index.html


 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Poljoprivreda i ruralni razvoj 
• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 

Ostalo 
• Životinjske i biljne vrste 

LINK DO KONKURSA 

www.speciesconservation.org 

FONDACIJA ČARLS STJUART MOT 

Charles Stewart Mott Foundation 
Fondacija Čarls Stjuart Mot pruža podršku neprofitnim organizacijama koje rade na jačanju 
lokalnih zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama i u ograničenom teritorijalnom smislu, na 
međunarodnom nivou. Fondacija pruža podršku projektima u oblasti obrazovanja, civilnog 
društva i životne sredine. 

Dok su otvoreni za nove ideje i projekte, finansiranje novih organizacija je veoma ograničeno. 
Ako ste zainteresovani za podnošenje projekta koji bi bio finansiran, prvi korak bi bio 
popunjavanje upitnika koji pomaže zaposlenima u fondaciji da ustanove relevantnost 
predloženog projekta i obaveste vas da li da aplicirate ili ne. Pre popunjavanja upitnika, 
savetuje se da saznate više o programima, oblastima podrške, ograničenjima i smernicama za 
organizacije izvan SAD. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Obrazovanje 

http://www.speciesconservation.org/


Civilno društvo 
• Civilno društvo 

 PLANIRANI PROGRAMI ZA PERIOD 2017/2018 

NAZIV PROGRAMAOTVORI DETALJE PROGRAMA 

Civilno društvo 

LINK DO KONKURSA 

https://www.mott.org/ 

FONDACIJA MICHAEL OTTO 

Michael Otto Stiftung 
Fondacija Mikel Oto posvećena je uspostavljanju novih perspektiva usmerenih na budućnost u 
oblasti očuvanja životne sredine i prirode, kao i održivog razvoja. Pored toga, ova fondacija 
ulaže u obrazovanje i istraživanje u oblasti bavljenja prirodom, pa promoviše i finansira projekte 
za očuvanje reka, jezera i močvara. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Vodovod i kanalizacija 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Obrazovanje 

VRSTA PODRŠKE  

• Bespovratna sredstva (grant šeme) 

PERIOD GODINE KADA JE PLANIRANO OBJAVLJIVANJE KONKURSA 

Rokovi za podnošenje projekata ističu svake godine 15. februara (za aprilsko odlučivanje) i 15. avgusta 
(za oktobarsko odlučivanje) 

LINK DO KONKURSA 

www.michaelottostiftung.de 

https://www.mott.org/
http://www.michaelottostiftung.de/


FONDACIJA MINOR 

The Minor Foundation for Major Challenges 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ostalo 
• Klimatske promene 

LINK DO KONKURSA 

www.minor-foundation.no 

FONDACIJA OAK 

Oak Foundation 
Fondacija Oak sredstva usmerava na rešavanje pitanja od globalnog društvenog i ekološkog 
značaja, naročito na ona pitanja koja imaju važan uticaj na život ugroženih osoba. Sedište 
Fondacije Oak je u Švajcarskoj (Oak Philantropy). Svaka od inostranih kancelarija ima različite 
prioritete za finansiranje; videti pojedinačne profile za više informacija. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Pravda 

http://www.minor-foundation.no/


• Ljudska prava 
Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

VRSTA PODRŠKE  

• Bespovratna sredstva (grant šeme) 

VRSTA PRIMAOCA PODRŠKE 

• Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, 
verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, 
političke partije) 

CILJNA GRUPA PODRŠKE  

• Nevladine organizacije 

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU PREDVIĐEN ZA OVAJ 

PROGRAM 

Minimum 25.000 $ 

LINK DO KONKURSA 

http://oakfnd.org/ 

FONDACIJA STIFTUNG MERCATOR 

Stiftung Mercator 
Fondacija Stiftung Mercator promoviše razumevanje među ljudima različitih kultura kao 
preduslov za miran život u zajednici. Fondacija obezbeđuje finansiranje projekata iz oblasti 
prirodnih i humanističkih nauka, klimatskih promena, kulturnog obrazovanja, obrazovanja i 
međunarodnih odnosa. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) 
• Nauka i istraživanje 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Obrazovanje 

VRSTA PODRŠKE  

http://oakfnd.org/


• Bespovratna sredstva (grant šeme) 

PERIOD GODINE KADA JE PLANIRANO OBJAVLJIVANJE KONKURSA 

Tokom cele godine 

LINK DO KONKURSA 

www.stiftung-mercator.de 

FONDACIJA ŠVELE 

Schwelle Foundation 
Misija Švele fondacije jeste da pokreće i podržava projekte kojima se društvene promene 
ostvaruju nenasilnim sredstvima. Fondacija je usmerena na mir i pomirenje, ljudska prava i 
zaštitu životne sredine. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Pravda 
• Ljudska prava 

Unutrašnji poslovi 
• Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Obrazovanje 

LINK DO KONKURSA 

http://dieschwelle.de/index.html 

FONDACIJA VILIJEM I FLORA HJULIT 

The William and Flora Hewlett Foundation 
Fondacija Vilijem i Flora Hjulit je nestranačka, privatna dobrotvorna organizacija koja razvija 
ideje i podržava institucije u cilju promovisanja boljeg sveta. Fondacija podržava napore za 
unapređenje obrazovanja za sve, očuvanje životne sredine, unapređenje životnih uslova i 
primanja u zemljama u razvoju, promovisanje zdravlja i ekonomskog blagostanja žena, pruža 
podršku živim scenskim umetnostima, osnažuje zajednicu u oblasti Zaliva u SAD i čini 
filantropski sektor delotvornijim. 

http://www.stiftung-mercator.de/
http://dieschwelle.de/index.html


 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Unutrašnji poslovi 
• Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost 

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, 
decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu) 
• Javna Uprava 
• Lokalna samouprava 
• Ekonomska i razvojna politika/planiranje 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Zdravstvo 
• Obrazovanje 

Kultura 
• Kultura 

VRSTA PODRŠKE  

• Bespovratna sredstva (grant šeme) 

VRSTA PRIMAOCA PODRŠKE 

• Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, 
verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, 
političke partije) 

MINIMALNI I MAKSIMALNI IZNOS SREDSTAVA PO PROJEKTU PREDVIĐEN ZA OVAJ 

PROGRAM 

Mali grantovi manje od $50.000, srednji grantovi $50.000 do $500.000, veliki grantovi preko $500.000 

LINK DO KONKURSA 

http://www.hewlett.org/ 

FONDACIJA VILO 

Wilo-Foundation 
Fondacija osigurava kontinuitet VILO SE – međunarodnog proizvođača pumpi i pumpnih 
sistema sa preko 60 proizvodnih i prodajnih kompanija i oko 7.000 zaposlenih širom svijeta. 
VILO SE se može pratiti preko četiri generacije porodice na Caspar Ludvig Oplander, pradede 
filantropije dr. Ing. H.c. Jochen Oplander. 

U skladu sa namerom osnivača, fondacija – kao i obezbeđivanje kontinuiteta VILO SE – takođe 
ima za cilj pružanje finansijske podrške u oblastima nauke, obrazovanja, kulture i sporta. 
Porodična fondacija fokusira svoje napore na određene geografske oblasti, tj. Lokacije VILO 
SE, ali i ključna pitanja budućnosti: životna sredina, voda i tehnologija, promocija talenata, 

http://www.hewlett.org/


međunarodno razumevanje i regionalna odgovornost. Da bi postigla svoje ciljeve, fondacija 
prvenstveno podržava projekte koje vode treće strane i samo upravlja tim projektima u nekoliko 
izuzetnih slučajeva. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) 
• Nauka i istraživanje 

Energija 
• Energija 

Životna sredina i klimatske promene 
• Vodovod i kanalizacija 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Rekreacija/sport 

Međunarodna saradnja 
• Međunarodna saradnja 

KONTAKT PODACI DONATORA 

 Nortkirchenstraße 100, D-44263 Dortmund 
 info@wilo-foundation.de 

LINK DO KONKURSA 

http://www.wilo-foundation.de/en 

INICIJATIVA JOKE WALLER-HUNTER (JWH) 

The Joke Waller-Hunter (JWH) Initiative 
Inicijativa Joke Waller-Hunter (JWH) ima za cilj jačanje kapaciteta i efikasnosti ekoloških 
organizacija civilnog društva kroz obezbeđivanje malih grantova za obrazovanje i obuku 
pojedinaca koji su imenovani od strane svojih organizacija kao potencijalni budući lideri u 
sektoru životne sredine u zemljama u razvoju.. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

mailto:info@wilo-foundation.de
http://www.wilo-foundation.de/en


OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Obrazovanje 

Civilno društvo 
• Civilno društvo 

VRSTA PODRŠKE  

• Bespovratna sredstva (grant šeme) 

VRSTA PRIMAOCA PODRŠKE 

• Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, 
verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, 
političke partije) 

• Pojedinci 

CILJNA GRUPA PODRŠKE  

• Organizacije civilnog društva 

LINK DO KONKURSA 

www.jwhinitiative.org/contact 

MISIJA OEBS-A U SRBIJI 

Organization for Security and Co-operation in Europe-OSCE 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Pravda 
• Pravosuđe i pravna država 
• Ljudska prava 

Unutrašnji poslovi 
• Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Socijalna zaštita 

Mediji 
• Mediji 

Civilno društvo 
• Civilno društvo 

http://www.jwhinitiative.org/contact


Ostalo 
• Rodna ravnopravnost, Mladi, Dobra uprava 

LINK DO KONKURSA 

www.osce.org/mission-to-serbia 

ŠVAJCARSKA RE FONDAC IJA 

Swiss Re Foundation 
Švajcarska Re fondacija pruža podršku projektima koji se bave klimom, vodom, prirodnim 
nepogodama i društvom u cilju uspostavljanja održivosti životne sredine i institucija, naročito u 
zemljama u razvoju. Fondacija se primarno bavi jačanjem privrede kroz dugoročno osnaživanje 
postojećih ljudskih kapaciteta i infrastrukture u zemljama koje finansijski podržava. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Unutrašnji poslovi 
• Unutrašnji poslovi 

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) 
• Nauka i istraživanje 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Rad i zapošljavanje 
• Zdravstvo 
• Obrazovanje 

Poljoprivreda i ruralni razvoj 
• Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 
• Ruralni razvoj 

NAZIV PROGRAMA 

Nagrada "RESOURCE" 

VRSTA PODRŠKE  

• Nagrade 
• Pružanje usluga (contract service) 
• Tehnička podrška (savetodavna i logistička podrška) 

http://www.osce.org/mission-to-serbia


VRSTA PRIMAOCA PODRŠKE 

• Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, 
verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, 
političke partije) 

• Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna 
preduzeća i dr) 

• Preduzetnici 

PERIOD GODINE KADA JE PLANIRANO OBJAVLJIVANJE KONKURSA 

Mart tekuće godine za odabir projekata za narednu godinu 

LINK DO KONKURSA 

http://www.swissrefoundation.org/ 

TOJOTA FOND ZA EVROPU 

Toyota Fund for Europe 
Kao fondu jednog od najvećih proizvođača automobila na svetu koji posluje u preko 170 
zemalja, cilj Tojota fonda za Evropu (Toyota Fund for Europe) je da podrži razvoj lokalnog 
korporativnog građanina u zajednici u kojoj radi. Kako bi bio ostvaren taj cilj, Tojota fond pruža 
finansijsku i praktičnu podršku projektima usmerenim na unapređenje života i održivosti 
zajednica. Prioritetne oblasti su životna sredina, bezbednost na putevima i tehničko 
obrazovanje. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Obrazovanje 

VRSTA PODRŠKE  

• Bespovratna sredstva (grant šeme) 

PERIOD GODINE KADA JE PLANIRANO OBJAVLJIVANJE KONKURSA 

Tokom cele godine 

LINK DO KONKURSA 

http://www.swissrefoundation.org/


www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/operations/fund-for-europe 

VLADA AUSTRALIJE – ODSEK ZA SPOLJNU POLITIKU I TRGOVINU 

Australian Government - Department for Foreign Affairs and Trade 
Svrha odseka je da pomogne u jačanju Australije, čineći je sigurnijom i prosperitetnijom, štiteći 
svoje interese na međunarodnom nivou i doprinoseći globalnoj stabilnosti i ekonomskom rastu. 

Odsek pruža Vladi savete o stranim, trgovinskim i razvojnim politikama. Rade sa drugim 
vladinim agencijama kako bi osigurali da se Australija ide ka globalnim, regionalnim i 
bilateralnim interesima i njima efikasno koordinira. 

 

VRSTA DONATORA 

• Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.) 

OBLAST PODRŠKE  

Pravda 
• Ljudska prava 

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, 
decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu) 
• Ekonomska i razvojna politika/planiranje 

Životna sredina i klimatske promene 
• Zaštita životne sredine 

Ljudski resursi i socijalni razvoj 
• Zdravstvo 
• Obrazovanje 

 PLANIRANI PROGRAMI ZA PERIOD 2017/2018 

NAZIV PROGRAMAOTVORI DETALJE PROGRAMA 

Program direktne pomoći 

LINK DO KONKURSA 

http://dfat.gov.au/ 
 

http://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/operations/fund-for-europe
http://dfat.gov.au/
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Коришћена литература: 

 

• Извештај о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на 

основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2013.годину 

 

• Извештај о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на 

основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2014.годину 

 

• Извештај о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на 

основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2015.годину 

 

• Извештај о коришћењу наменских средстава из буџетског фонда заштите животне средине, а на 

основу Програма заштите животне средине за територију општине Босилеград за 2016.годину 

 

• Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Босилеград за 2014. годину 

 

• Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Босилеград за 2015. годину 

 

• Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Босилеград за 2016. годину 

 

• Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Босилеград за 2017. годину 

 

• Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Босилеград за 2018. годину 

 

• Просторни план општине Босилеград, пројектно грађевински центар Домит д.о.о., Лебане, 2013. 

година 

 

• План генералне регулације Босилеграда, пројектно грађевински центар Домит д.о.о., Лебане, 2015. 

година 

 

• План генералне регулације Босилеграда - Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, пројектно грађевински центар Домит д.о.о., Лебане, 2015. Година 

• Локални план управљања отпадом на територији општине Босилеград – Ревизија, Биро за 

пројектовање, инжењеринг и консалтинг П Р О И Н Г 018, Клисура, 2016. година 

 

• Локални план управљања отпадом на територији општине Босилеград 2010-2020, Општина 

Босилеград, мај 2010.  

 

• Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Босилеград, Општина 

Босилеград, 2013. 

 

• Програм имплементације Регионалног просторног плана општина Јужног Поморавља за период до 

2018. године, Влада Републике Србије, 2015. година.  

 

• Извештај о стратешкој процени утицаја регионалног просторног плана Јужног Поморавља на 

животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам, Београд, 2010. 

 

• Еlaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja Bosilegrada i prigradskih naselja, 

Vodotehnika d.o.o. – Beograd, preduzeće za hidrotehniku, 2014. 

 



• Dopunski rudarski projekat ,,pilot’’ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade cu - pb – zn 

rude iz ležišta Podvirovi i Popovica na području Karamanice, ITNMS, 2016. godina 

 

• Захтев о потреби процене утицаја на животну средину дрп „пилот“ постројења за технолошка 

испитивања флотацијске прераде pb-zn руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“ на подручју 

Караманице, општина Босилеград, ИТНМС, 2016. година. 

 

• Елаборат о акустичком зонирању територије општине Босилеград, Универзитет у Нишу, Факултет 

заштите на раду у Нишу, Центар за техничку дијагностику, 2014. година 

 

• Glavni projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije smetlišta komunalnog otpada “Kremikovo” u 

Bosilegradu, projektant: Drago projekt d.o.o, Beograd, oktobar 2012. godine 

 

• Eлаборат о изградњи ветроелектране Mилевска Босилеград, NETinvest, 2010. година. 

 

• Еlaborat ispitivanje kvaliteta voda, stanja zemljišta, stanja vazduha, buke, elektromagnetnog zračenja i 

radijacije na i u okolini određenih lokacija za predviđene objekte za eksploataciju fosforitne rude iz ležišta 

„Lisina“– opština Bosilegrad („nulto stanje“),ITNMS, oktobar – decembar 2008. godine 

 

• Идејно решење (идр) постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода – ппов насеља 

Босилеград, Хидрозавод дтд АД за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг са п.о. Нови 

Сад, 2016. година 

 

• Guide to implementing local environmental action programs, REC – Regional Environmental Center for 

Central and Eastern Europe 

 

• Environmental Planning for Small Communities – A Guide for Local Decision-Makers, United States 

Environmental Protection Agency, September 1994 

 

• Rapid Urban Environmental Assessment Lessons from Cities in the Developing World Volume 2-Tools 

and Outputs, Josef Leitmann, UNDP/UNCHS/World Bank Urban Management Programme, 1994 

 

• Регионални план управљања отпадом за Пчињски округ 2013-2023, Центар за развој Јабланичког и 

Пчињског округа, Врање, септембар 2012. 

 

• Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања 

отпадом за Пчињски округ 2013.-2023. Еcologica URBO, d.o.o. Крагујевац, Dekonta d.o.o. Београд, 

2013. година. 

 

• Извештај о остваривању регионалних просторних планова на подручју региона Јужне и Источне 

Србије за 2016. годину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 2018. година 

 

• Characteristics of crimean pine (pinus pallasiana lamb.) forests in the reserve “Jarešnik” in the district of 

Bosilegrad, Dragana Ostojić & Biljana Jovanović, The Institute for Nature Protection of Serbia, 2008 

 

• Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара "Службени гласник РС", 

број 33 од 15. априла 2012. Влада Републике Србије 

 

• Стратегија развоја општине Босилеград 2013-2018. Општина Босилеград, 2013 

 

• Lokalne finansije i životna sredina: Koji su ključni problemi i moguća rešenja?, Dejan Maksimović&Stefan 

Šipka, Ekološki centar Stanište, Centar za evropske politike, 2017. godina 

 



• Информатор о раду општине Босилеград, Општина Босилеград, децембар 2017.  

 

• Оcena potreba klastera uNišavskom, Pirotskom, Jablaničkom & Pčinjskom okrugu, kroz IPA program 

prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, Kuća klastera, Niš, 2015. 

 

• Uloga specifičnih vidova turizma u revitalizaciji pograničnih područja između Srbije i Makedonije, 

doktorska disertacija,  mr Tanja Angelkova, Beograd, 2012. godina 
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